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„Špion Hacker Zrádce Hrdina“
Edward Snowden změnil současný svět jako málokterý člověk. Strhující příběh, který vedl až
k největší špionážní kauze moderní doby.
Jeho jméno zná každý. Edward Snowden za sebou nechal pokojný rodinný život a vzornou
kariéru v tajných službách a stal se psancem na útěku. Je muž, který odhalil šokující praktiky
amerických výzvědných služeb, hrdinný whistleblower, nebo zrádce, který zaslouží nejtvrdší
trest? Klasik americké angažované kinematografie Oliver Stone zkoumá profesní i rodinné
zázemí člověka, který ukázal světu, že jsme stále sledováni. A že válka proti teroru posloužila
jako záminka k bezprecedentnímu vpádu moci do soukromí. Jde tu vážně ještě o zachování
demokracie? Snowdenova odpověď je mrazivě jasná.
BIOGRAFIE
Oliver Stone celou svou filmařskou kariéru zasvětil kritické analýze americké demokracie,
jejích dějinných proměn a úskalí. Vzácně kompaktní tvorbu newyorského rodáka sice občas
předělí uvolněný žánrový experiment (U-Turn, Takoví normální zabijáci, Divoši) nebo
ambiciózní historický velkofilm subžánru meč a sandály (Alexander Veliký), ale její páteří jsou
snímky zaměřená na vnitropolitická i geopolitická témata. Stoneova tvorba se soustředí na
významné dějinné mezníky americké zahraniční politiky (Četa, Salvador, Nebe a země),
pozoruhodné osobnosti, které hýbaly společenským děním (JFK, Nixon, W., The Doors) i
sociopolitické problémy moderní Ameriky (Wall Street, Narozen 4. července, World Trade
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Center). Stone zůstává hrdým vlastencem i kritickým intelektuálem, který výrazně inklinuje k
liberální tradici a rád nabízí příběhy, které protiřečí mainstreamovému výkladu dějin. Volba
Edwarda Snowdena jako hrdiny nového filmu je tak naprosto zákonitá.
CITACE KRITIK:
Jedná se o nejdůležitější a nejpodnětnější politické drama Olivera Stonea za poslední roky.
Variety
Nemusíte se Stonem souhlasit, že ten muž je hrdina, ale pravděpodobně budete chtít ten film
vidět, abyste mohli posoudit, o čem celé to pozdvižení bylo. New York Daily News
Gordon-Levitt předvádí oscarový výkon St. Louis Post-Dispatch
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